
UCHWAŁA NR 13/64/2019
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
dotyczącej określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały.

2. Konsultacje projektu uchwały, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały przeprowadza się 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu 
i na rzecz mieszkańców powiatu.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:
1)pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały – kierowanymi na adres: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac 
Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz;

2)elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik
  nr 2 do niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: rada@powiatraciborski.pl.
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4. Termin przeprowadzenia konsultacji:
1)rozpoczęcie konsultacji 08.02.2019 r.,
2)zakończenie konsultacji 18.02.2019 r.

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest 
Agnieszka Bartula Inspektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu:
- Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 pokój 13,
- tel: 32 45 97 380, fax: 32 45 97 329, e-mail: rada@powiatraciborski.pl.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radca Prawny

Michalina Staniszewska - 
Niestrój

wz.  Starosty

Marek Kurpis                                    
WICESTAROSTA
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 UZASADNIENIE 

  

Zgodnie z § 5 uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 

2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2018 r., poz. 8283) Zarząd Powiatu podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji 

projektów aktów prawa miejscowego.  

W związku z powyższym przekazuje się do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu  

Raciborskiego w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych.  

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

            wz. STAROSTY 

        Sekretarz Powiatu  

         Beata Bańczyk                    Marek Kurpis 

                                                                     WICESTAROSTA 
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Załącznik nr 1                                                                    
do uchwały nr 13/64/2019                                                                    
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                          
z dnia 5 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Na podstawie art. 42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 995 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Statutu Powiatu Raciborskiego 
przyjętego Uchwałą Nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 6384 i poz.7449), po 
przeprowadzeniu prawem wymaganych konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów 
inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne 
wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2. 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie  –  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

2) statucie - należy przez to rozumieć Statut Powiatu Raciborskiego,

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Raciborskiego,

5) Komitecie – należy przez to rozumieć Komitet inicjatywy uchwałodawczej,

6) inicjatywie  – należy przez to rozumieć obywatelską inicjatywę uchwałodawczą.

Rozdział 2.
Zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych oraz szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich

§ 3. 

1. Czynności związane z przygotowaniem inicjatyw, ich rozpowszechnieniem, kampanią promocyjną, 
zbieraniem podpisów mieszkańców popierających inicjatywę wykonuje Komitet.

2. Komitet  tworzy co najmniej 5 mieszkańców, którzy mają czynne prawo wyborcze do Rady i złożyli 
pisemne oświadczenie o utworzeniu Komitetu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

§ 4. 

1. Komitet pisemnie zawiadamia Radę o utworzeniu Komitetu.

2. W zawiadomieniu podaje się pełną nazwę Komitetu oraz dane, o których mowa w § 3 ust. 2.
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3. Do zawiadomienia Komitet dołącza projekt uchwały wraz z listą mieszkańców udzielających poparcia 
projektowi uchwały.

4. Mieszkańcy udzielają poparcia projektowi uchwały poprzez złożenie podpisu na wykazie obok swojego 
imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4 musi zawierać na każdej stronie nazwę Komitetu  oraz tytuł inicjatywy.

§ 5. 

Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona.

Rozdział 3.
Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

§ 6. 

1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez

komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.

2. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej realizowanej przez komitet w szczególności może

polegać na:

1) informowaniu mieszkańców o projekcie uchwały,

2) organizowaniu spotkań z mieszkańcami,

3) przygotowaniu materiałów promocyjnych i umieszczaniu ich w miejscach dostępnych dla mieszkańców.

3. Decyzja w sprawie wyboru formy promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych należy do

komitetu.

4. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał podlegają publikacji
w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 4.
Formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty

§ 7. 

Projekt uchwały złożony w ramach  inicjatywy powinien być zredagowany w sposób zgodny z obowiązującymi 
w tym zakresie zasadami techniki prawodawczej oraz spełniać wymogi określone w § 24 ust. 1 i 2 statutu.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.
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§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Sekretarz Powiatu

Beata Bańczyk

wz. STAROSTY

Marek Kurpis                                   
WICESTAROSTA
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                                                            UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z art. 42a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawo 

wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.  

W przypadku Powiatu Raciborskiego wyżej wymieniona grupa mieszkańców musi liczyć  

co najmniej 500 osób. 

Zgodnie z art. 42a ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, rada powiatu określi w drodze 

uchwały:  

1) szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich,  

2) zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,  

3) zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,  

4) formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.  

Działając w oparciu o uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 

2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową 

Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji Zarząd Powiatu skierował projekt uchwały w sprawie określenia 

zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych do konsultacji. Konsultacje 

przeprowadzono w terminie od ................................... r. do .................................. r. w formie pisemnego 

i elektronicznego wyrażania opinii. Liczba organizacji pozarządowych biorących udział  

w konsultacjach -... Wykaz zgłoszonych uwag - .... Uzasadnienie przyjęcia lub odrzucenia zgłoszonych 

uwag- ....  

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr  13/64/2019 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 5 lutego 2019 r. 

……………………………………………… 

                 (nazwa organizacji) 

 

……………………………………………… 

                   (dane adresowe) 

 

 

 

 

Opinie do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad wnoszenia 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.  

 

Lp. 

Paragraf, ustęp, 

punkt proponowany                 

do zmiany 

Proponowana zmiana 
Uzasadnienie 

proponowanej zmiany 

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

Opinie ogólne 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      ………………………………………………………. 
                                                                                      (imię nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
n* - liczba proponowanej kolejnej zmian  

 

 

wz. STAROSTY 

          Sekretarz Powiatu 

 

            Beata Bańczyk                                         Marek Kurpis 

                               WICESTAROSTA 
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